
รานคาที่เขารวมรายการสงเสริมการขายรอบที่ 3 เขารวมตั้งแต 16 เมษายน 2564
จังหวัด ชื่อรานคา ตําบล อําเภอ
กระบี่ ปาเยาว อาหารตามสั่ง ปากนํ้า เมืองกระบี่
กระบี่ พล็อตสตอรี่ ปากนํ้า เมืองกระบี่

กรุงเทพมหานคร 8988 กริลเอฟเวอรี่แวร วัดกัลยาณ ธนบุรี
กรุงเทพมหานคร เอ็นเจกริลล สเต็กแอนดมอร คลองตนไทร คลองสาน
กรุงเทพมหานคร แฮปปสแนคฟอรยู ถนนนครไชยศรี ดุสิต
กรุงเทพมหานคร ไฟนไบท พลับพลา วังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร ดีเดอ เฮลทตี้ฟูดส ตลาดละลายทรัพย รัชดา ซอย4 หวยขวาง หวยขวาง
กรุงเทพมหานคร คาวหวานครบจบในที่เดียว พลับพลา วังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร หมีใตหวัน บางมด ทุงครุ
กรุงเทพมหานคร รานประวิทย บางจาก พระโขนง
กรุงเทพมหานคร สายฝนปนโต บางบอน บางบอน
กรุงเทพมหานคร ตนออม จันทรเกษม จตุจักร
กรุงเทพมหานคร ค็อตตอลเฮาส ลาดยาว จตุจักร
กรุงเทพมหานคร กาฟงกาแฟ หนองคางพลู หนองแขม
กรุงเทพมหานคร คาราโครี่ คาเฟ หวยขวาง หวยขวาง
กรุงเทพมหานคร แมคโคร จินตนา มีนบุรี มีนบุรี
กรุงเทพมหานคร บานสวนริมคลอง สลัด แสมดํา บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร รานขาว สน. สามเสนใน พญาไท
กรุงเทพมหานคร 79 มินิมารท หัวหมาก บางกะป
กรุงเทพมหานคร แมปงอาหารเหนือ นวลจันทร บึงกุม
กรุงเทพมหานคร แม็คโคร กาแบร คลองตนไทร คลองสาน
กรุงเทพมหานคร คุณอรขาวผัดปู สาขา2 @ ศาลาธรรมสพน ทวีวัฒนา ทวีวัฒนา
กรุงเทพมหานคร อะเครป. เครปของกะทิ ดินแดง ดินแดง
กรุงเทพมหานคร ซิลลิก ปทุมวัน ปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร ถึงเครื่องเมืองนคร จตุจักร จตุจักร
กรุงเทพมหานคร ฮารู คอฟฟ หัวหมาก บางกะป
กรุงเทพมหานคร บานดอกแกว สามเสนใน พญาไท
กรุงเทพมหานคร บุญสงหมูกระทะ สามเสนใน พญาไท
กรุงเทพมหานคร อยูดีชอปป บางโคล บางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร ซ่าซาหมาลา คลองจั่น บางกะป
กรุงเทพมหานคร โอเคโภชนา บางคอแหลม บางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร บีบีบี คอฟฟเฮาส บางปะกอก ราษฎรบูรณะ
กรุงเทพมหานคร รานเยาวราช จตุจักร จตุจักร
กรุงเทพมหานคร ซัน ซูชิยากิ ตลาดพลู ธนบุรี
กรุงเทพมหานคร หมาลา บาย โจ คลองจั่น บางกะป
กรุงเทพมหานคร นิวซูชิบาร พระโขนง คลองเตย
กรุงเทพมหานคร มัจฉาซาบะสายใตใหม หนองคางพลู หนองแขม
กรุงเทพมหานคร ชิคชอน ไกกรอบเกาหลี สาขารามคําแหง53 พลับพลา วังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร ครัวแมวิภา ทุงวัดดอน สาทร
กรุงเทพมหานคร เตี๋ยวตมตุน109รามอินทรา มีนบุรี มีนบุรี
กรุงเทพมหานคร โรงอาหาร วิศวะ จุฬาฯ ราน2 สม อาหารชุด ปทุมวัน ปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร อธิชา เสื้อผา ทุงครุ ทุงครุ
กรุงเทพมหานคร ฟนไทม คาเฟ คลองถนน สายไหม
กรุงเทพมหานคร Caddict Space ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร ปาวรรณปอเปยะสด คลองเจาคุณสิงห วังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร รานปริ้น คุณเพ็ญจิตต หนองคางพลู หนองแขม
กรุงเทพมหานคร ลิตเติ้ลเสวย สะพานสูง สะพานสูง
กรุงเทพมหานคร สัมพันธหมูกระทะ นวมินทร บึงกุม
กรุงเทพมหานคร เมมโมริ ทาขาม บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร หมีพนไฟ สาขา บางนาราม 2 ดอกไม ประเวศ
กรุงเทพมหานคร พี่ปทอาหารตามสั่ง หลักสอง บางแค
กรุงเทพมหานคร กวยเตี๋ยวเรือยายเยาวสูตรโบราณ สาขา 36 ถนนนครไชยศรี ดุสิต
กรุงเทพมหานคร ปากหมอละเบอ หวยขวาง หวยขวาง
กรุงเทพมหานคร รานกันเอง มีนบุรี มีนบุรี
กรุงเทพมหานคร แปะเถียรเปดยาง คลองกุม บึงกุม
กรุงเทพมหานคร กวยเตี๋ยวเรือคลองลัด จอมทอง จอมทอง
กรุงเทพมหานคร สามารถ บางบอน บางบอน
กรุงเทพมหานคร ชาชีสทีบาร วังใหม ปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร จุฬารัตน บางนา บางนา
กรุงเทพมหานคร มารวย บางนา บางนา
กรุงเทพมหานคร ขาวขาหมูเห็ดหอม ทุงวัดดอน สาทร



กรุงเทพมหานคร สมตํารักดี หัวหมาก บางกะป
กรุงเทพมหานคร แม็คโค กะทะรอน กระทุมราย หนองจอก
กรุงเทพมหานคร Goodday สาขา ซาฟารี เวิลด บางชัน คลองสามวา
กรุงเทพมหานคร เนสฟอรยู หัวหมาก บางกะป
กรุงเทพมหานคร ชาลีคาเฟ ทุงสองหอง หลักสี่
กรุงเทพมหานคร รานอวนกลางซอย สามเสนนอก หวยขวาง
กรุงเทพมหานคร ซันเดย เดลิเวอรี่ สีกัน ดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร ริธึ่ม แอนด ชาบู ศาลาธรรมสพน ทวีวัฒนา
กรุงเทพมหานคร รวมอรอย by 3 ปา ทาแรง บางเขน
กรุงเทพมหานคร ยายหอม ตลาดพลู ธนบุรี
กรุงเทพมหานคร หองกาแฟ พลับพลา วังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร พิซซาอาหมวย บางพลัด บางพลัด
กรุงเทพมหานคร เออแซบยํา บานพานถม พระนคร
กรุงเทพมหานคร เฟดามัวร คลองตันเหนือ วัฒนา
กรุงเทพมหานคร ราชานี่@อาคารสาธร ลุมพินี ปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร เช็คอินกินเตี๋ยว คลองกุม บึงกุม
กรุงเทพมหานคร บาวนด ไอศกรีม ลาดยาว จตุจักร
กรุงเทพมหานคร ซานตี๋ กวยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา บางนา บางนา
กรุงเทพมหานคร รานอิ๋วผัดไทยหมี่กระเฉดตลาดพลู เทอดไท27 ตลาดพลู ธนบุรี
กรุงเทพมหานคร ยูอีสอัพ พระโขนงเหนือ วัฒนา
กรุงเทพมหานคร ไกแซบลมยักษ บางพลัด บางพลัด
กรุงเทพมหานคร สุรินทรีย หนองคางพลู หนองแขม
กรุงเทพมหานคร เออารการด ลาดกระบัง ลาดกระบัง

กาญจนบุรี ขนมปงหากอนกับปลาสองตัวโฮมเมดเบเกอรี่ ทาลอ ทามวง
กาฬสินธุ แกงคซาชาบู กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ

กําแพงเพชร สวีทไบท ในเมือง เมืองกําแพงเพชร
ขอนแกน เซนเบเกอรี่ ในเมือง เมืองขอนแกน
ขอนแกน ขนมโคตรปง บานเปด เมืองขอนแกน
ขอนแกน ปนกระทะรอน ศิลา เมืองขอนแกน
จันทบุรี เตี๋ยวเรือหมอไฟ วัดใหม เมืองจันทบุรี
จันทบุรี รานเจาละ อางคีรี มะขาม
จันทบุรี ครัวกินดี ทาชาง เมืองจันทบุรี
จันทบุรี บานปูกาแฟสด พลวง เขาคิชฌกูฏ

ฉะเชิงเทรา เซียน สเต็ก คลองอุดมชลจร เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา มา คอฟฟ คลองนครเนื่องเขต เมืองฉะเชิงเทรา
ชลบุรี ลานเลา กวยเตี๋ยวหมูตมยํา อางศิลา อางศิลา เมืองชลบุรี
ชลบุรี เอื้องดอยคํา สัตหีบ สัตหีบ
ชลบุรี ตําแรดแซบนัว @ บางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี
ชลบุรี พาแลง@ตลาดศรีชามารเก็ตศรีราชา ศรีราชา ศรีราชา
ชลบุรี กวยจั๊บญวณ สาขาโลตัสอมตะ คลองตําหรุ เมืองชลบุรี
ชลบุรี เพียวนม ทุงสุขลา ศรีราชา
ชลบุรี ศรีราชาเปดยาง สุรศักดิ์ ศรีราชา
ชลบุรี สต็กเต็มใจให แสนสุข เมืองชลบุรี
ชลบุรี ศิริกานต เสม็ด เมืองชลบุรี
ชัยนาท 9 saen coffee steak & more แพรกศรีราชา สรรคบุรี
ชัยภูมิ รานขนมนองผักบุง ผักปง ภูเขียว
ชัยภูมิ ชาไขมุกดอทคอม หนองบัวใหญ จัตุรัส
ชัยภูมิ Maney Mix Coffee & Desset ในเมือง เมืองชัยภูมิ
ชุมพร ภูดินสอ รีสอรท ขุนกระทิง เมืองชุมพร
ชุมพร ฝน ทาตะเภา เมืองชุมพร
ชุมพร tsukiya ทาตะเภา เมืองชุมพร
ชุมพร ครัวบานยาย บานนา เมืองชุมพร

เชียงราย @แม็คโคร เชียงราย เสนไชย เจริญทรัพย ริมกก เมืองเชียงราย
เชียงราย ฮาจิ คิว ทาสุด เมืองเชียงราย
เชียงราย ลี บิงชู คอฟฟ เวียง เทิง
เชียงราย ขาวหอม ทาสุด เมืองเชียงราย
เชียงใหม สเต็กหทัย หนองหอย เมืองเชียงใหม
เชียงใหม สเต็กอวนผอม กาดมาลิน ชางเผือก เมืองเชียงใหม
เชียงใหม @แม็กโคร ฝาง โชวกึ๋นสเต็กเฮาส ปงตํา ไชยปราการ
เชียงใหม รานขาวแกงยายสุข ฟาฮาม เมืองเชียงใหม
เชียงใหม ยอกชอน ตลาดขวัญ ดอยสะเก็ด
เชียงใหม เฮียตี๋ ไกยางบานสามหลัง ขวงเปา จอมทอง
เชียงใหม ซุปกระดูกแมโจ หนองหาร สันทราย
เชียงใหม บี่เฮียง โภชนา หนองปาครั่ง เมืองเชียงใหม



เชียงใหม จุมแซบ 2 หนองปาครั่ง เมืองเชียงใหม
เชียงใหม @แม็คโคร แมริม ครัวตายาย หนองหาร สันทราย
เชียงใหม รานวรโสภา อมกอย อมกอย
เชียงใหม @แม็กโคร ฝาง คุณไหมบานสวนรีสอรท ทาตอน แมอาย
เชียงใหม สายปง บาร แอนด เรสเตอรอง วัดเกต เมืองเชียงใหม
ตรัง เกตเวยคอฟฟ คลองปาง รัษฎา
ตรัง เจกบ คลองปาง รัษฎา
ตราด ครัวกลิ่นขจร บุฟเฟตหมูกระทะ แสนตุง เขาสมิง
ตราด แม็คโคร@นําโชค บางพระ เมืองตราด
ตาก แมตาวมินิมารท แมตาว แมสอด
ตาก คาโอริ แมสอด แมสอด

นครนายก ครัวไฮโดร สาริกา เมืองนครนายก
นครปฐม บันนี่ สลัดบาร กําแพงแสน กําแพงแสน
นครปฐม ไกยางหาดาว แม็คโครศาลายา ศาลายา พุทธมณฑล
นครปฐม รานนํ้าชื่นใจ ทรงคนอง สามพราน
นครปฐม ยางเนย ศาลายา ศาลายา พุทธมณฑล
นครปฐม @แม็คโคร กาญจนบุรี ปทิตตามน หนองดินแดง เมืองนครปฐม
นครพนม บานสีมวง หนองญาติ เมืองนครพนม

นครราชสีมา เอ็นแอนดโอ สตรอเบอรี่โยเกริ์ต ในเมือง เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา ราน อีท แอท เขาใหญ หนองนํ้าแดง ปากชอง
นครราชสีมา แกรนดสิริรีสอรทเขาใหญ หมูสี ปากชอง

นครศรีธรรมราช ธนกมล ปากแพรก ทุงสง
นครศรีธรรมราช จิ๊บจิ๊บบารสเต็ก บางพระ ปากพนัง
นครศรีธรรมราช สถานีนมสดทุงใหญ ทายาง ทุงใหญ
นครศรีธรรมราช แคนทีนแม็คโคร ชะมาย ทุงสง
นครศรีธรรมราช มะลิซอน ปากแพรก ทุงสง
นครศรีธรรมราช @แม็คโคร รระนอง รรานปาริชาติช็อป ทุงใหญ ทุงใหญ
นครศรีธรรมราช ทูที่ กําโลน ลานสกา

นนทบุรี 29สเต็ก โสนลอย บางบัวทอง
นนทบุรี เบเกอรี่ฟอรยู โสนลอย บางบัวทอง
นนทบุรี เลิฟคัฟส คาเฟ พิมลราช บางบัวทอง
นนทบุรี รานเยี่ยมโอชา .ชะอวด บางตลาด ปากเกร็ด
นนทบุรี รานสเต็ก79 พิมลราช บางบัวทอง
นนทบุรี โรลลิ่ง วัน เบคกิ้ง สตูดิโอ บางรักใหญ บางบัวทอง
นนทบุรี @แม็คโครนครศรีธรรมราช พรธิดา(รานของชํา) บางพูด ปากเกร็ด
นนทบุรี บีบีที ถินถิน โสนลอย บางบัวทอง
นนทบุรี ลาบ101@ตลาดบัวทอง บางบัวทอง บางบัวทอง
นนทบุรี ผัดไทภูเขาไฟ ตํารับสยาม พลัส บานใหม ปากเกร็ด
นนทบุรี ซาบะเรียล บางเขน เมืองนนทบุรี
นนทบุรี หมาลา หัวรอน บางบัวทอง บางบัวทอง
นนทบุรี ถูกจัง บางคูรัด บางบัวทอง
นาน รร.เทวราช ดูใต เมืองนาน
นาน เปดปาตอง ลุงชัย ศิลาเพชร ปว
นาน กิตติพงษ นาเหลือง เวียงสา
นาน รัตนา ทาวังผา ทาวังผา
บึงกาฬ บิง บิง คาเฟ วิศิษฐ เมืองบึงกาฬ
บุรีรัมย รานดูด ในเมือง เมืองบุรีรัมย
บุรีรัมย วิยะดา อิสาณ เมืองบุรีรัมย
บุรีรัมย ทีเคโฮมเมดคาเฟ ในเมือง เมืองบุรีรัมย
บุรีรัมย วรารัตน Coffee SHOP อิสาณ เมืองบุรีรัมย
ปทุมธานี ขามคลอง คาเฟ & สเต็กเฮาส บางเตย สามโคก
ปทุมธานี เด็กชา สาขา ม.กรุงเทพ คลองหนึ่ง คลองหลวง
ปทุมธานี หาดาวสเต็กแอนดคอฟฟ บึงคําพรอย ลําลูกกา
ปทุมธานี DECONS CAFE หลักหก เมืองปทุมธานี

ประจวบคีรีขันธ @แม็กโคร ประจวบ รานเพ็ญพิสุทธิ์ของชํา ไชยราช บางสะพานนอย
ประจวบคีรีขันธ กวยเตี๋ยว รสเจ็บ วังกพง ปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ มีนา อาวนอย เมืองประจวบคีรีขันธ
ประจวบคีรีขันธ โครมันยอง คาเฟ ประจวบคีรีขันธ เมืองประจวบคีรีขันธ
ประจวบคีรีขันธ สวัสดิการ เขานอย ปราณบุรี
ปราจีนบุรี นั่งเลน มิ้ล&คอฟฟ@สี่แยกสามทหาร เมืองเกา กบินทรบุรี
ปราจีนบุรี แฟหนาบาน บาย แตว ลาดตะเคียน กบินทรบุรี

พระนครศรีอยุธยา กวยเตี๋ยวลอยฟานายดําเสนา สาขา2 เสนา เสนา
พระนครศรีอยุธยา บานบัง ผักไห ผักไห
พระนครศรีอยุธยา สุโคย ซูชิ @คานหาม หนองไมซุง อุทัย



พระนครศรีอยุธยา เจจู ยางเกาหลี ธนู อุทัย
พระนครศรีอยุธยา ชาบูญา ลุมพลี พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา วอรค อิน คาเฟ ทาวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา

พะเยา ตอตอมรานชํา แมกา เมืองพะเยา
พัทลุง รานตนฉบับติ่มซํา คูหาสวรรค เมืองพัทลุง
พัทลุง นํ้าแข็งปุยหิมะ ไอคูล คูหาสวรรค เมืองพัทลุง
พัทลุง @แม็คโครพัทลุง วาสนา ทามะเดื่อ บางแกว
พัทลุง มาดาม_คาเฟ โคกสัก บางแกว
พัทลุง รานเคียงทะเล ลําปา เมืองพัทลุง
พิจิตร กินเสน ในเมือง เมืองพิจิตร
พิจิตร กําปน@บึงนาราง โพธิ์ไทรงาม บึงนาราง

พิษณุโลก คอฟฟเรย ทาทอง เมืองพิษณุโลก
พิษณุโลก ฮัมมิ่งเฮาส ในเมือง เมืองพิษณุโลก
พิษณุโลก ไกทอดเกาหลี ดร.ฟา ทาโพธิ์ เมืองพิษณุโลก
พิษณุโลก ขาวหมูทอดนายไก@มน. ทาโพธิ์ เมืองพิษณุโลก
เพชรบุรี ชาลงกา ณ ตลาดทายาง เพชรบุรี ทายาง ทายาง
เพชรบุรี @แม็คโคร เพชรบุรี อมฤตา ทาราบ เมืองเพชรบุรี
เพชรบูรณ @แม็คโคนเพชรบูรณรัชนี ในเมือง เมืองเพชรบูรณ
เพชรบูรณ @แม็คโคร เพชรบูรณ คําสุม ทาพล เมืองเพชรบูรณ
เพชรบูรณ ตองมาแดก หมูกระทะ ยางงาม หนองไผ
เพชรบูรณ ลาบติดแอร@สะเดียง ในเมือง เมืองเพชรบูรณ
เพชรบูรณ ครัว นองกันต ในเมือง เมืองเพชรบูรณ
เพชรบูรณ ผกาวรรณ วังชมภู เมืองเพชรบูรณ

แพร @แม็คโคร สุโขทัย ศุภรัตน หัวฝาย สูงเมน
แพร ีนายโอ ในเวียง เมืองแพร
แพร กวยเตี๋ยวเมียชาง ในเวียง เมืองแพร
แพร กลิ่นชา19&กาแฟสด ดอนมูล สูงเมน
แพร เพลงขาวมันไก ปาแมต เมืองแพร
แพร บานเลขที่ 1 กาแฟสด หัวฝาย สูงเมน
ภูเก็ต ทอดปลาภูเก็ต ไมขาว ถลาง
ภูเก็ต หมูกรอบทองคํา เทพกระษัตรี ถลาง
ภูเก็ต @แม็กโคร ถลาง  ครัวนัดพบ ขาวแกงฅ.นคร เทพกระษัตรี ถลาง

มหาสารคาม ถุงเงินถังทอง2 ขามเรียง กันทรวิชัย
มหาสารคาม ชาพยอม ตลาด เมืองมหาสารคาม
มหาสารคาม ขาวไขเจียวเครื่องระเบิด ตลาด เมืองมหาสารคาม
มหาสารคาม มยุรีนํ้าผลไมเพื่อสุขภาพ ขามเรียง กันทรวิชัย
มหาสารคาม ลักษณ ขามเรียง กันทรวิชัย
มหาสารคาม ตะวันออกเฉียงเหนือ ตลาด เมืองมหาสารคาม
มหาสารคาม อูแซบเวอร ขามเรียง กันทรวิชัย
แมฮองสอน สวนฅนปาย พิซซา คาเฟ เวียงใต ปาย
รอยเอ็ด พีแอนดพีอินเตอรเน็ต นาเมือง เสลภูมิ
ระนอง @แม็คโคร ระนอง ศุธาทิพยช็อป บางริ้น เมืองระนอง
ระนอง @แม็คโคร ระนอง ณัฐดนัยช็อป บางนอน เมืองระนอง
ระยอง ชาพะยอม @ระยอง เนินพระ เมืองระยอง
ระยอง อัมรินทรฟารม หนองบัว บานคาย
ระยอง โจกราชาบานคาย@บานคาย บานคาย บานคาย
ระยอง วิภาเฟรนฟราย บานฉาง บานฉาง
ระยอง เพ-ลา เพลิน คาเฟ ตะพง เมืองระยอง
ระยอง Daddy Curry ทาประดู เมืองระยอง
ราชบุรี ดีเสิรทคาแฟแอนดคอฟฟ หนาเมือง เมืองราชบุรี
ลพบุรี @แม็คโคร ลพบุรี สุขศิริ กกโก เมืองลพบุรี
ลพบุรี รานคาดารัตน หวยใหญ สระโบสถ
ลพบุรี ขาวเหนียวหมูอินดี้ เขาพระงาม เมืองลพบุรี
ลพบุรี @แมคโคร ลพบุรี อีสานซีวิว โพธิ์ตรุ เมืองลพบุรี
ลพบุรี ชาบูฟลลี่ เขาสมอคอน ทาวุง
ลําปาง เฝอ สวนดอก เมืองลําปาง
ลําปาง ราดหนา 40 ป ชมพู เมืองลําปาง
ลําพูน @ขางจักรคํา ในเมือง เมืองลําพูน
เลย กาแฟภูเลย กุดปอง เมืองเลย
เลย ฮั่นแนว กุดปอง เมืองเลย
เลย ครัวบานกิ่ม กุดปอง เมืองเลย

สกลนคร นานาหมูกะทะ ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
สงขลา ยิ้มละไม โรงชาง คอหงส หาดใหญ
สงขลา หมู แอนด แอนท คาเฟ หาดใหญ หาดใหญ



สงขลา มังเซอรวิส คอหงส หาดใหญ
สงขลา มิลินดา หาดใหญ หาดใหญ
สงขลา ขนมทิพย หาดใหญ หาดใหญ
สงขลา ใบเตย นํ้าขาว จะนะ
สงขลา คิตะยามะ ควนลัง หาดใหญ
สงขลา บลูสไมลคาเฟ บอยาง เมืองสงขลา
สงขลา ขาวมันไกซุปเปอรฮีโร โรงชาง คอหงส หาดใหญ
สงขลา รานเจียว หาดใหญ หาดใหญ
สงขลา แซบ สเตชั่น แอท บานพรุ บานพรุ หาดใหญ
สงขลา ขาวไขเจียวบุฟเฟตอัมพวันบายครัวคุณติ้ม คลองแห หาดใหญ
สงขลา Noname noodle กวยเตี๋ยวเรือไมมีชื่อ คอหงส หาดใหญ
สงขลา แมคโคร รานเดอะซัปเปอร หาดใหญ หาดใหญ
สงขลา นายสเต็ก ตลาดศรีตรัง คลองแห หาดใหญ

สมุทรปราการ กัญญาวีร รานเฟรนฟราย บางบอ บางบอ
สมุทรปราการ ชาบู โช เอแบค บางพลีนอย บางบอ
สมุทรปราการ แองเจิน มิลล สําโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ กลองขาวกลองนํ้า เทพารักษ เมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ วินชูชิ บานคลองสวน พระสมุทรเจดีย
สมุทรปราการ แม็คโค ซีพัฒ สตรีทฟูด บางพลีใหญ บางพลี
สมุทรปราการ หวานเสนห บางปูใหม เมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ แมวิไลนองจิ๊ฟฟตามสั่ง บางพลีใหญ บางพลี
สมุทรปราการ ฉิมสุข เบเกอรี่ บางพลีใหญ บางพลี
สมุทรปราการ สวนรอยรอง บางหญาแพรก พระประแดง
สมุทรปราการ สเต็กลุงใหญ ปมเชลลกิ่งแกว ราชาเทวะ บางพลี
สมุทรปราการ เด็กเสน แอท พาสตา บางปลา บางพลี
สมุทรสงคราม โอเคอัมพวา อัมพวา อัมพวา
สมุทรสาคร มีตติ้งมีท มหาชัย เมืองสมุทรสาคร
สมุทรสาคร สวีทโฮมคาเฟ ทาจีน เมืองสมุทรสาคร
สระแกว ไอแอมชิ้กเก็นวิ๊งแซบ สระแกว เมืองสระแกว
สระบุรี รานกวยเตี๋ยวผักสด แกงคอย แกงคอย
สระบุรี บูรพา คาเฟ ผึ้งรวง เฉลิมพระเกียรติ
สระบุรี รานหมูกระทะคุณผดุงศักดิ์ มิตรภาพ มวกเหล็ก
สระบุรี โคโคโระ คาเฟ ปากเพรียว เมืองสระบุรี
สระบุรี หอมละมุน แกงคอย แกงคอย
สระบุรี ไรสินทวี มวกเหล็ก มวกเหล็ก
สิงหบุรี คอฟฟอินทร อินทรบุรี อินทรบุรี
สุโขทัย @แม็คโคร สุโขทัย สิทธิ์ศักดิ์ ปากแคว เมืองสุโขทัย
สุโขทัย Check-in eatery ธานี เมืองสุโขทัย

สุพรรณบุรี สเต็กเปนตอ ทาพี่เลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี @แม็คโคร สุพรรณบุรี อมรรัตน ทาพี่เลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี กิติยา วังนํ้าซับ ศรีประจันต
สุราษฎรธานี รานทรงพล บานสอง เวียงสระ
สุราษฎรธานี สเต็กลุงใหญ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎรธานี
สุราษฎรธานี รานนํ้าเตาหูปาทองโก สูตรโบราณ 100% บอผุด เกาะสมุย
สุราษฎรธานี รานกัลยรัตน เขาตอก เคียนซา
สุราษฎรธานี รานพี่แหมม ตลาด เมืองสุราษฎรธานี
สุราษฎรธานี หนํ่าชายคลอง ทาขาม พุนพิน
สุราษฎรธานี รานพี่อั้น ตลาด เมืองสุราษฎรธานี
สุรินทร หลังบานกาแฟสด กาบเชิง กาบเชิง
สุรินทร บุญชัยการคา อูโลก ลําดวน

หนองบัวลําภู แม็คโคร ผอนคลายสเต็ก&สปาเก็ตตี้ หนองบัว เมืองหนองบัวลําภู
หนองบัวลําภู ทุงนาแอด9ดีคาเฟ นากลาง นากลาง
หนองบัวลําภู พรนับพัน หนองบัว เมืองหนองบัวลําภู
อางทอง สิบทับหก ศาลาแดง เมืองอางทอง
อุดรธานี ดีเสิรท บานเลื่อม เมืองอุดรธานี
อุดรธานี นํ้ามะพราวปน บานตายาย หมากแขง เมืองอุดรธานี


